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1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 12. helmikuuta 2014 päivätyllä kutsulla. Kut-
su on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjär-
jestyksen mukaisesti. 
 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 12. – 20.2.2014 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi. 
 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 13.2.2014. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
_______________ 
   

www.kronoby.fi
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2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 21. helmikuuta 2014 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Helena Broändan ja Anne-Mie Rannan pöytäkirjan tarkastajik-
si. 
__________________ 
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Dnr: FRITID 53/2013 
 
 
3 §. KIINTEISTÖT  Maa-alueen ostaminen, ratsastuskenttä Alaveteliin 

Kh 10.2.2014, § 36: 
Kaavoittaja: 
Nedervetil Häst Vänner r.f.:n jättämä aloite ratsastuskentän rakentamisesta Alavetelissä on 
käsitelty kunnan hallintoasteissa vuonna 2013. 
Tekninen osasto on katsastanut useita mahdollisia alueita Alavetelissä yhdessä NHV r.f.:n 
kanssa. Sopiva alue on löytynyt Tast/Kaino alueen länsipuolella. Alue on noin 1,1 ha. Yhdis-
tyksen mukaan ratsastuskentän mittojen on oltava n. 70x40 m toimiakseen hyvänä ratsas-
tuskenttänä. Lisäksi on oltava pysäköintitilaa ja tilaa katsojille. Hintaa on neuvoteltu maan-
omistajan Sten-Olof Hansénin kanssa. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 
11.12.2013 ehdottaa ratsastuskentän kyseiselle maa-alueelle.   
Kunta ostaisi maa-alueen ja vuokraisi sen edelleen yhdistykselle Nedervetil Häst Vänner r.f., 
joka huolehtii alueen kunnostamisesta.  
Faktojen saamiseksi ratsastuskentästä ja yhdistyksen suunnitelmista, yhdistystä pyydettiin 
toimittamaan selvitys. 
 
Alue käy ilmi Liitteestä 1/3 § / 20.2.2014. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa  
että  valtuusto ostaa Sten-Olof Hansénilta noin 1,1 ha suuruisen lohkomattoman määrä-

alan tilasta Grovföbacka RNr 18:0 Överbyn kylässä hintaan 11 500 € (maan arvo 
7 000 € + puuston arvo 4 500 €). 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Päätökseen liitetään ponsi, että kunta antaa 
kyseisen alueen vuokralle. Maanvuokralainen vastaa muista kustannuksista. 
___________________ 
  
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.  
___________________ 
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Dnr: KST 145/2012 
 
 
4 §. SUUNNITELMAT  Uuden asemakaavan hyväksyminen,  Västeråkern ja Lång-

hagen, Kruunupyy 

Kh 10.2.2014, § 37: 
Kaavoittaja: 
Suunnittelutoimisto HN-Consult Mustasaaresta on laatinut ehdotuksen uudeksi asemakaa-
vaksi Västeråkern ja Långhagen alueille Kruunupyyn keskustan kaakkoispuolella.  Asema-
kaava oheistetaan liitteeksi, Liite 1/4 §/ 20.2.2014.  Kyseessä on kaksi erillistä aluetta, Väste-
råkern och Långhagen, jotka kuuluvat samaan kiinteistöön. Kaavoitettujen alueiden pinta-ala 
on noin 15 ha. Koska kaavoitetut alueet ovat yksityisen maanomistajan, Boströmin, omistuk-
sessa, on laadittu maankäyttösopimus, jonka mukaan maanomistaja huolehtii suunnittelu-
kustannuksista ja esim. teiden rakennuskustannuksista. Alueilla on myös tehty luontoinven-
tointi. Alueilta ei havaittu erityistä huomiota vaativia lajeja tai kasvuympäristöä.  
Kaavassa on 26 tonttia, joille saa rakentaa erillispientaloja (AO) ja yksi tontti, joka on tarkoi-
tettu asuinpientalolle (AP). Neljä tonttia on jo rakennettu. 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta oli nk. ”kuuleminen suun-
nitteluvaiheessa”, jolloin pyydettiin lausunnot myös viranomaisilta ja lautakunnilta. Ympäristö-
lautakunta huomautti, että tarvitaan puskurivyöhyke suojaksi asuintonttien ja M-alueiden 
(maa- ja metsätalousalueiden) välille. Suullinen muistutus on myös toimitettu, jossa todetaan 
että Västeråkern alueella harjoitetaan aktiivista maataloustoimintaa eikä ole sopivaa sijoittaa 
tontteja näin lähellä maatalousmaata. 
Suunnitelma on korjattu ympäristölautakunnan huomautuksilla ja kunnanhallitus päätti 
18.11.2013 asettaa lopullinen ehdotus julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.  
Suunnitelmasta ei jätetty huomautuksia nähtävillä olon aikana. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa  
että  kunnanvaltuusto hyväksyy Västeråkern ja Långhagen alueiden asemakaavan 

koskien korttelit 239, 250–260 siihen kuuluvine katu- ja viheralueineen liitteen 
mukaisesti, Liite 1/4 § / 20.2.2014. 

 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Maatalousalueiden tieoikeudet selvitetään en-
nen kunnanvaltuuston käsittelyä. 
__________________ 
 
Kaavaehdotus on täydennetty tienkäyttöoikeuksilla, Liite 2/4 § / 20.2.2014. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Västeråkern ja Långhagen alueiden 
asemakaavan koskien korttelit 239, 250–260 siihen kuuluvine katu- ja viheralueineen. 
___________________  
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Dnr: KST 25/2014 
 
 
5 §.         LAUSUNTO          Vesihuollon kehittämissuunnitelma 

Kh 10.2.2014, § 38: 
Tekninen päällikkö: 
Vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolai-
tosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitel-
mat. Vesihuollolla tarkoitetaan vedenhankintaa, eli veden johtamista, käsittelyä ja toimitta-
mista talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten 
kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä. 
Kruunupyyn nykyinen voimassaoleva kehittämissuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 2004. 
 
Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva työryhmä on laatinut päivitetyn suunnitel-
man.  Konsulttina toimi Ramboll. Työryhmään kuuluivat Hans-Erik Lindgren, Carl-Johan En-
roth, Mona-Lisa Grankvist, Susanne Hongell, Karin Björkgård ja Tage Torrkulla. 
 
Suunnitelma oli kesällä 2010 siinä vaiheessa, että pyydettiin lausuntoja seuraavilta tahoilta: 

- ympäristöviranomaiset (ELY-keskus) 
- naapurikunnat 
- tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta 
- vesihuoltolaitokset 

Suunnitelma on ollut nähtävillä kunnantoimistoissa ja kunnan kotisivuilla. 
Suunnitelmasta ei jätetty merkittäviä huomautuksia. 
  
Kehittämissuunnitelmaluonnoksen käsittely keskeytyi, kun haja-asutuksen jätevesien käsitte-
lyä koskevaan lainsäädäntöön tuli muutoksia ja uusi jätevesiasetus hyväksyttiin vuonna 2011 
(209/2011).  
 
Työ jatkui huhtikuussa 2013 kun Ramboll Finland Oy uudisti ehdotuksen ottamalla huomioon 
uusia määräyksiä. Konsultti on tehnyt työn yhteistuumin ympäristönsuojelusihteerin, kaavoit-
tajan ja teknisen päällikön kanssa.  
 
Päivitetyssä suunnitelmassa on huomioitu muuttuneen lainsäädännön lisäksi, että ehdote-
tuista jätevesien laajennusalueista tulisi mahdollisimman realistisia.   
Laajennusalueet on ryhmitelty ajallisesti seuraavalla tavalla: 

- 2014-2016 , 2017-2021 ja tietyille alueille merkintä ”mahdollisesti” 
Lain mukaan kiinteistöjen on järjestettävä viemärihuoltonsa 15.3.2016 mennessä. Määräai-
kaa on mahdollista pidentää viidellä vuodella. 
 
Kruunupyyssä vesihuolto on yleisesti katsottuna hyvä. Vedenjakelupuolella ei ole verkoston 
oleellista laajentamistarvetta. Uusia vedenottamoja ja yhdysvesijohtoja vesilaitosten välille 
ovat tarpeen. Suunnitellut yhdysvesijohdot käyvät ilmi vesihuollon yleiskartasta. Yhdys-
vesijohdot noudattavat ehdotuksia vuonna 2009 valmistuneessa Alueellisessa vesihuolto-
suunnitelmassa.  
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Päätettiin, että tässä vaiheessa pyydetään lausunnot laaditusta suunnitelmaluonnoksesta 
KVA:lta, TVA:lta, ympäristölautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta. Konsultti pyytää myös 
lausuntoa suoraan ELY-keskukselta. 
Suunnitelmaa korjataan tarvittaessa lausuntojen pohjalta, jonka jälkeen se viedään kunnan-
hallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 
Ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta antoivat lausuntonsa syyskuussa ja lokakuussa, 
muutosehdotuksia ei ollut. Kronoby Vatten och Avlopp Ab ja Ab Terjärv Vatten och Avlopp 
eivät esittäneet muutosehdotuksia ja he pitivät suunnitelmaa realistisena viemäriverkoston 
laajentamisen osalta.  
TVA ehdotti pientä muutosta rajanvetoon Nabbassa.  
 
ELY-keskuksen lausunto saatiin marraskuussa ja lausunnossa oli useita huomautuksia. 
Konsultti on korjannut teksin ELY-keskuksen lausunnossa mainittujen asiavirheiden osalta, 
muutoksia ei muilta osin ole tehty.  
Kehittämissuunnitelman korjattu tekstiosa on liitteenä, Liite 1/5 § av 20.2.2014. 
Kooste kustannusehdotuksista on liitteenä, Liite 2/5 § av 20.2.2014. 
Kartat ehdotetuista viemäröinnin laajentamis- tai yhdysalueista ovat liitteenä, Liite 3-7/5 § / 
20.2.2014. 
Yleiskartat koko kunnasta mittakaavassa 1:60 000 vedenhankintaa ja viemäröintiä varten 
ovat esillä kokouksessa (Liite 8 ja 9/5 § / 20.2.2014). 
Koko aineisto, tekstit ja kartat ovat saatavilla sähköisessä muodossa sekä ruotsiksi että 
suomeksi.  
Taustaselvitykset löytyvät vain suomeksi. 
 
Yleisesti voi todeta, että kehittämissuunnitelmassa on keskitytty etenkin viemäröinnin laajen-
tamismahdollisuuksiin.  Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että laajentamissuunnitelmat laadi-
taan mahdollisimman realistisesti. Mikään ei kuitenkaan estä kyläryhmiä tai pihapiiriä ole-
masta aktiivisia ja selvittämästä mahdollisuuksia liittyä viemäröinnin piiriin.  
 
Vedenhuollossa on tärkeää, että suunnitellut yhdysjohdot Emet-Vibergin välillä sekä yhteinen 
jätevesien käsittelylaitos toteutuisivat. 
 
Kunnanvaltuusto käsittelee ja hyväksyy kehittämissuunnitelman. Suositellaan myös, että ke-
hittämissuunnitelma tarkistetaan viiden vuoden välein.  
 
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueita tulee tarkistaa etenkin viemärilaitosten osalta, sen jäl-
keen kun kehittämissuunnitelma on hyväksytty, ja myös vahvistaa erillisellä päätöksellä kun-
nanvaltuustossa.  
 
 
KJ:N EHDOTUS:  
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle  
että  Kruunupyyn kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksytään Liitteiden 1-

9/5 § / 20.2.2014 mukaisesti.   
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. 
_______________ 
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi Kruunupyyn kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman 
Liitteiden 1-9/5 § / 20.2.2014 mukaisesti.   
_______________ 
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Dnr: KST 22/2014 
 
 
6 §. VIRAT JA TOIMET   Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä; Tage Torrkulla 

Kh 10.2.2014, § 39: 
Kunnansihteeri: 
Tekninen päällikkö Tage Torrkulla on 4.2.2014 ilmoittanut kirjallisesti hakevansa vanhuus-
eläkettä 1.9.2014 alkaen ja eroaa siten virastaan. 
Tekninen päällikkö on kunnanvaltuuston valitsema. Hallintosäännön 45 §:n mukaan irtisa-
noutumisesta päätetään voimassa olevan lainsäädännön mukaan, joka tässä tapauksessa 
on virkasuhteeseen ottava viranomainen.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ilmoittaa kunnanvaltuustolle 
että  tekninen päällikkö Tage Torrkulla eroaa virastaan 1. syyskuuta 2014 alkaen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. 
_______________  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti myöntää Tage Torrkullalle eron virastaan 1. syyskuuta 2014 
alkaen. 
_______________ 
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Dnr: BILD 22/2014 
 
 
7 §.    VIRAT JA  TOIMET Anomus oikeuteen perustaa uusi päivähoidon ohjaajan virka 

Kruunupyyn alueeseen 

Kh 10.2.2014, § 40: 
Varhaiskasvatusjohtaja: 
Sivistyslautakunta asetti työryhmän 7.2.2013 § 7, kunnanvaltuuston toimeksiannosta 
13.12.2012 § 72, jonka tehtävänä oli selvittää kunnan päivähoidon ja esikoulun järjestämistä 
ja johtamista.   
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa (19.3.2013 ja 7.5.2013) ja työryhmän yksimielinen 
ehdotus on, että Kruunupyyn päivähoitoalueella tarvitaan kaksi päivähoidon ohjaajan virkaa, 
jotta kokonaisuutta voi pitää silmällä. Kokonaisuuden ajatteleminen kunnan päivähoitoalueilla 
on tärkeää, koska sen myötä ylläpidetään hyvää laatua ja kustannustehokasta toimintaa. 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti työryhmän ehdotuksen. Kruunupyyn alueella on 
toiminut kaksi päivähoidon ohjaajaa viime syksystä ja kokemukset ovat erittäin hyvät.  
 
Kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2014 talousarvion 12.12.2013 § 100 ja hyväksyi päivähoi-
don ohjaajan palkkaamisen Kruunupyyn alueeseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.12.2013 § 
100 ”Päivähoito ja esikoulu” tekstiosan ja talousarviossa 2014 on varattu budjettivaroja päi-
vähoidon ohjaajan viran perustamiseen Kruunupyyn päivähoitoaluetta varten. Hallintosään-
nön 36 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää virkojen perustamisesta. 
 
SIVISTYSTOIMEN JOHTAJAN EHDOTUS: 
 
Sivistyslautakunta anoo kunnanhallituksesta oikeutta perustaa uusi aluevastaavan päivähoi-
don ohjaajan virka Kruunupyyn päivähoitoalueeseen 1.8.2014 alkaen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
____________________ 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus anoo kunnanvaltuustolta oikeutta perustaa uusi aluevastaavan päivähoidon 
ohjaajan virka Kruunupyyn päivähoitoalueeseen 1.8.2014 alkaen. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti  
anoa  kunnanvaltuustolta oikeutta perustaa uusi aluevastaavan päivähoidon ohjaajan 

virka Kruunupyyn päivähoitoalueeseen 1.8.2014 alkaen. 
____________________ 
 
Peter Albäck ehdotti Keskustan puolesta, että virkaa ei täytetä ennen kun on selvitetty, jat-
kuuko sujektiivinen päivähoito-oikeus vai ei 
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi ehdotusta ja että asiasta on 
äänestettävä. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannat-
tava äänestää ”ja” ja Albäckin ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. Esitys hyväksyttiin, Liite 
1/7§ / 20.2.2014. 
 
Äänestyksessä annettiin 25 ja-ääntä ja 2 nej-ääntä. Kunnanhallituksen ehdotus voitti. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti perustaa uuden aluevastaavan päivähoidon ohjaajan viran 
Kruunupyyn päivähoitoalueeseen 1.8.2014 alkaen. 
_____________________ 
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Dnr: KST 20/2014 
 
 
8 §.     KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET Selvitys vuonna 2013 tehdyistä kuntalais- 

ja valtuustoaloitteista  

Kh 10.2.2014 § 43: 
Osastosihteeri ja kunnansihteeri: 
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita val-
tuusto ei ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla kunnanhallituksen on ilmoitettava mihin toimenpitei-
siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
Hallintosäännön 109 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennes-
sä esitettävä valtuustolle luettelo niistä kunnallista toimintaa koskevista kuntalaisaloitteista, 
jotka kuuluvat valtuuston päätäntävaltaan ja niistä toimenpiteistä joihin aloitteiden johdosta on 
ryhdytty.  Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Viime vuonna ei jätetty kuntalaisaloitteita. 
 
Vuoden 2013 aikana jätettiin seuraavat aloitteet: 

1. Elisabeth Hagström ym. 16.5.2013: 
Tehostetun palveluasumisen rakentaminen Alaveteliin 
Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuoltolautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsi-
tellyt asiaa 17.4.2012 ja päättänyt neuvotella Alavetelin eläkeläisyhdistyksen 
kanssa asian selvittämiseksi ja valmistella asian samojen periaatteiden mukaan 
kuin vastaavien yksiköiden kohdalla Kruunupyyssä ja Teerijärvellä. 
 

2. Peter Albäck ym. 14.11.2013: 
Tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen hyöty Kruunupyyn Sähkölaitoksen pää-
töksestä osallistua Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen  

 Siirretty Kruunupyyn Sähkölaitokseen 
 

3. Peter Albäck ym. 14.11.2013 
 Artesaanikoulutuksen siirtäminen Teerijärveltä. 
 Lausuntopyyntö lähetetty Optimaan 9.12.2013. 
 

4. Peter Albäck ym. 14.11.2013 
 Suomenkielisten aloitusluokkien perustaminen 
 Käsitellään sivistyslautakunnassa 6.2.2014 
 

5. Mikaela Dahlbacka ym. 12.12 2013 
 Suomenkielinen opetus Djupsjöbackan koulussa 
 Käsitellään sivistyslautakunnassa 6.2.2014 
 

6. Elisabeth Hagström m.fl. 12.12.2013  
 Taloudellinen läpikäynti, jotta talous saataisiin tasapainoon 
 Yleinen läpikäynti valtuustokokouksen yhteydessä 20.2.2014 
 Käsitellään sivistyslautakunnassa 6.2.2014 
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KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että selvitys vuonna 2013 tehdyistä aloitteista kirjataan tiedoksi  
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. 
________________ 
  
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto kirjasi tiedoksi selvityksen vuonna 2013 tehdyistä aloitteista ja nii-
den käsittelystä. 
_________________ 
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9 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Aloitteet: 
 
a) Göran Strandvall ja Mats Stenbäck: Ehdotus menettelytavoista ruoka- ja siivouspalve-

lujen hankinnassa, Liite 1/9 § / 20.2.2014 
 

b) Peter Albäck: Arviointi kunnanjohtaja Michael Djupsjöbackan sitoumuksis-
ta,velvoitteista ja vaatimuksista, Liite 2/9 § / 20.2.2014 

  
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto kirjasi tiedoksi aloitteet. Aloitteet siirretään valmisteltaviksi. 
_________________ 
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10 §.  MUUT ASIAT 

1) Terveisiä vuoden 2014 talviolympialaisista Sotshista lähettää työntekijä Stefan   
 Storvall. 
 

2) ILTAKOULU 20.2.2014, Strategia 2012 – mitä se tarkoittaa?  
 Käsiteltiin seuraavia asioita: 
- Väestökehitys, huoltokiintiön kansallinen vertailu 
- Vakaa ja kestävä talous, tilinpäätökset viimesen 10 vuoden aikana 
-  Saatavilla oleva palvelu, hoidon, koulun ja hoivan palvelurakenne 
- Maankäyttö ja elinkeinopolitiikka, MBL – työ – tärkeitä trendejä 
- Henkilöstöpolitiikka, työilmapiiri ja rekrytointi 
- Alueellinen yhteistyö, Kuntarakenneselvitykset 
 
 
 

PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto kirjasi asiat tiedoksi. 
____________________ 
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VALITUSOSOITUS 
 
VALITUSKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 1-2 ja 8-10 
 
HvalL 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.  Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika  
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.   Oikaisuvaatimuksen 
johdosta tehdystä päätöksestä saa muutosta hakea vain oikaisuvaatimuksen esittäjä.  Jos 
päätös on muutettu oikaisuvaatimuksen johdosta kunnallisvalitusta saa hakea niin osapuoli 
kuin kuntajäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus 
    PL 204, Korsholmanpuistikko 43 
    65101  VAASA 
    Faksi: 02956 42 760 
    s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi  
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät 4-7   30 päivää 
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät              päivää 
 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:       päivää 
 
Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. 
 
 
Hankintaa koskeva päätös 
 
Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI. 
 
Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tie-
don 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Valituskirja 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan, sekä 

- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Jos muu henkilö on laatinut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja asuinkunta. 
Valituskirjaan on lisäksi mainittava postiosoite ja puhelinnumero, jolla ilmoituksia asiasta voi-
daan toimittaa muutoksenhakijalle. 
 
Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 
 
Valituskirjaan on liitettävä 

- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai kopiona 
- todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava 
- asiakirjat joihin valittaja vaatimuksensa tueksi, mikäli näitä ei aikaisemmin ole toimi-

tettu viranomaisille. 
 

Asiamiehen tulee valituskirjaan liittää valtakirja (FPL 21 §). 
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- tai juhannuspäivä tai 
arkilauantai, valitusasiakirjat saa jättää ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
  
 
Valitusasiakirjat voi myös lähettää postitse tai lähetin välityksellä, mutta siinä tapauksessa 
lähettäjän omalla vastuulla.  Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä.. 
 
 

Lain tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
(701/1993) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa on 
90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä mainitussa laissa erikseen määrätyistä asiois-
ta, kuten sosiaalisista asioista, ei myöskään asioista, jotka koskevat julkisoikeudellista vir-
kasuhdetta, vaaleja, vapautusta kunnallisverosta, valtion avustuksia tai julkisia maksuja ja jos 
hallinto-oikeus muuttaa päätöksen muutoksenhakijan eduksi. 


